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Visjon:  
Ideer i bevegelse

FOLK, BEDRIFTER og 
BYGDER i bevegelse.!

Gå deg kreativ - tenk på tur!!

For å tenke ut av boksen må 
du ut av kontoret.!

Fjellflyt er for ildsjeler, gründere 
og ledere som vil ha mer energi 
og overskudd i bedriften og livet!



Bevegelse som metode

Walkshop: “Workshop på tur”, idéutvikling, 
problemløsning, lagbygging.!

Bedrifter i bevegelse: Gående næringsnettverk.!

Gründertrening: Nettkurs der gründere fra hele 
Norge bruker bevegelse som metode for 
idéutvikling, innovasjon og mer fysisk aktivitet i 
hverdagen.!

1-til-1 Gründertrening: Intensiv idéutvikling på tur.



Kalven seter

Eiere er Øistein Formo og Anne-
Mari Sandvær, Vågå!

Stor kulturhistorisk og 
landskapsmessig verneverdi!

Møysommelig bygget opp igjen 
etter å ha forfalt i 30 år.!

8 hus: to seterhus, ystehus, låve, 
to fjøs, stall og utedo.!

Perfekt beliggenhet langs 
Nasjonal Turistvei Valdresflya



Tradisjon og innovasjon
Nyskaping og kommersialisering fremmer formidling av kulturarven når 

kvalitet settes i høysetet.



Storytelling

Om setra: De gamle trehusene er 
restaurert med grundig kunnskap, 
kjærlighet og omtanke. Ikke et 
hammerslag er tilfeldig.!

Om kaffen: I verdensklasse, tilberedt 
og servert av Baristabudeia. !

Om vertskapet: «Fra jeg fikk min 
første kaffekopp hos min bestefar som 
femåring, har jeg vært glad i kaffe og 
opplevelsene en god kopp kaffe gir.» !

Om opplevelsen: Smaken av lykke!



Fra storytelling til salg
Historiene om Baristabudeia gir oppmerksomhet, som må konverteres 

til salg for å gi verdiskaping.



Pressedekning
Lokalavisene bruker setras ord og historier 

som overskrift og i artiklene. $
Baristabudeie$

Kaffe som 5-åring$
Dikt “eg er liten, men vågar meg, ingenting 

i verda stoggar meg”$
!



Bli sett på nett: SEO, nr 1 på Google!
Avisene hjelper til gratis…



Bli sett på nett: 
Fra facebook 
til fast gjest

1. Skape trafikk på nettet$
2. Skape trafikk på setra$

Klar strategi for dette - ellers er det ikke 
verdt tida.$

!
Hva er Facebook, nettsida og synlighet i 

søkemotorer viktig for å oppnå? Hva skjer 
hvor?



Bli sett på nett: Nettside
www.kalvenseter.no$

Veibeskrivelse, kontaktinfo, historien/generell info

http://www.kalvenseter.no


Analyse av 
kjøpsprosessen 
og kjøpsatferd

Klart definert målgruppe og 
drømmekunde. $

Vet nøyaktig hva de setter pris på 
med Kalven seter og tilbudet der. $

Vet hvor de kan nås, og når de 
beslutter besøk/kjøp. 



Konvertering 
til salg på 

setra
Analyse av kjøpsprosessen når kunden har 

ankommet setra førte til:$
Storytellingen fortsetter, visjonen er skrevet 

på veggen. $
Fokus på opplevelsen.$

Oppfordring til merkjøp - si det du vil 
kunden skal gjøre!$

Alle kundene får en ekstra overraskelse etter 
kjøp.$
!



Prioriter gode bilder
Viktigere enn logo! Attraktivt å dele i sosiale medier. 



Merkevarebygging av kaffesetra
Smaken av lykke = drikke verdens beste kaffe i setermiljø



Aktiviteter for små og store
Hva skal barna gjøre når foreldrene nyter kaffen?$

Hva hvis: HELE familien har lyst til å reise på seterbesøk!



Utfordringer for små aktører
Nyskaping og kommersialisering!

Høy kvalitet, høye priser!

Synlighet på nett (PC, mobil, nettbrett osv)!

Løsninger: !

Idéutvikling, skap nye tjenester/
produkter!

Kjenne de betalingsvillige kundenes 
ønsker!

Få oppmerksomhet i media og på nett på 
lite budsjett, strategi for hvordan!

Bli kjøpbar, så slipper du å «selge»



Tenk på tur!

www.fjellflyt.no !

Kontakt meg gjerne for en 
setersamtale: tlf. 48 22 15 15 !

Fjellfrisk hilsen 
“gründerbudeie”-Torill

http://www.fjellflyt.no

